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ENSIMMÄINEN vuosi päätoimi  aja-
na on nyt takana. Muutama vuosi toimi  aja-
na valmis   tehtävään vain osi  ain. Paljon uut-
ta ja ihmeellistä on opi  u ja tehty. Onneksi 
tästä kuitenkin selvi   in ja seuraava vuosi on 
jo kohta ovella. Palaute  a otetaan mielellään 
vastaan. Niin risuja, ruusuja kuin kehitysehdo-
tuksiakin saa ja pitää lähe  ää! 

HALUAN KIITTÄÄ kaikkia teitä, jotka 
ole  e osallistuneet lehden tekemiseen. Kii-
tos kaikille kirjoi  ajille ja kuvaajille; ilman tei-
tä lehdessä ei olisi lue  avaa. Kiitokset tai  aja-
kaksikolle, joka on työmäärää jakanut, eli Jar-
mo Siiralle ja Juha Mujelle. Suuri kiitos myös 
aluetoimistoon, jonka tuki on ollut korvaama-
tonta ja jonka henkilökunta on avuliaas   toi-
mi  anut kiinnostavia tekstejä lehteen. 

TÄSSÄ NUMEROSSA on taas poimin-
toja joukkojemme toimista, esimerkiksi sivulta 
9 löytyy  etoa paikallispataljoonan koulutus-
viikonlopusta. Padasjoen reserviläiset ovat jäl-
leen koulu  autuneet ak  ivises  , kuten edelli-
sistä lehdistäkin on käynyt ilmi. Tällä kertaa voit 
lukea Tarusjärven tapahtumista sivulta 12.

VUONNA 2017 järjestetään paljon mie-
lenkiintoisia harjoituksia. Sivulta 8 löytyy muu-

taman harjoituksen päivämäärä. Samalta sivulta voit lukea 
pääkoulu  ajamme terveiset. Tulevan vuoden helmikuun 
harjoitukseen Sysmässä kanna  aa tutustua sivulla 14. Mo-
ni on kehunut kurssia ja uudistuksia on taas tehty, joten vaik-
ka olisit aiemmin osallistunut, kanna  aa käydä uudestaan-
kin. Lisää harjoituksia ja kursseja MPK:n koulutuskalenteris-
ta osoi  eesta mpk.fi . 

HARJOITUSTEN välillä kunnon ylläpitäminen on tär-
keää ja sitä testataankin vuosi  ain cooperin tes  llä, lihas-
kuntotes  llä sekä marssilla. Marsseista on ollut ju  ua ai-
emmissa lehdissä ja kahdesta ensin mainitusta löytyy asiaa 
tämän lehden sivulta 13. Lenkkeily onnistuu kaikilta, oma 
kunto huomioon o  aen kävelylenkki hitaampaa tah  a tai 
reippaampi juoksulenkki kerran tai pari viikossa ei vie ko-
vin paljon aikaa. 

LIHASKUNTOA voi treenata kotonakin, jos ei salille 
jaksa lähteä. Tässä yksi ohje ko  treeniin. Liikkeet voi tehdä 
oman kehon painolla (toki välineitäkin saa käy  ää). Jos liik-
keet eivät ole tu  uja, apu löytyy nopeas   hakukoneella, jo-
ten se ainakaan ei ole syy jä  ää tätä tekemä  ä. Alla olevat 
supersarjat tehdään siis aina kaksi liike  ä peräkkäin ja mi-
nuu  n tauon jälkeen samat liikkeet uudestaan yhteensä nel-
jä kertaa ennen vaihtoa toiseen sarjaan.

1a. Askelkyykky vuorojaloin x 20
1b. Etunojapunnerrukset x 15

2a. Kyykky x 20
2b. Ojentajadipit x 15

3a. Lan  onnostot x 20
3b. Istumaannousut x 20

Jatketaan harjoituksia!
Rauhallista joulua ja vuodenvaihde  a toivo  aen,
Jenni
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi 
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VÄÄPELIN TERVEHDYS

SUOMEN ITSENÄISYYDEN sekä Päijät-Hämeen 
maakuntakomppanian juhlavuosi 2017 on tätä kirjoi  aessa-
ni aivan lähellä. Uusi vuosi tuo mukanaan aina paljon muu-
toksia, mu  a tällä kertaa erityisen paljon reserviläisiä kos-
keviin lakeihin. Itselleni vuodenvaihde konkre  soituu ar-
jen harmaissa nykyisen virkani pää  ymisenä ja uuden, vie-
lä tuntema  oman ajan alkaessa.

SUOMEN PUOLUSTUS lepää vahvas-
  reserviläisten käsissä. Sodan ajan joukkois-

tamme 97 prosen   a muodostetaan reserviläi-
sistä. Tästä joukosta on muodoste  u jo nykyi-
sellään yli kymmenen toiminta-alueensa hyvin 
tuntevaa paikallispataljoonaa eri puolille maa-
ta.

NOPEASTI TAPAHTUNEET muutokset Suomen 
turvallisuusympäristössä ovat luoneet paine  a kehi  ää toi-
mintavalmiu  amme. Asevelvollisuuslakia on jo muute  u 
niin, e  ä reserviläisiä voidaan määrätä kertausharjoituksiin 
ilman kolmen kuukauden varoaikaa Tasavallan presiden  n 
päätöksellä. Muun muassa maakuntajoukoissa pitempään 
mukana olevia varmas   helpo  aa myös lakiin kirja  u kh-
vuorokausien enimmäismäärän pidennys. Toisaalla vielä 
meneillään olevan lakimuutoksen mukaan reserviläisiä voi-
taisiin jatkossa nimi  ää määräajaksi Puolustusvoimien pal-
velukseen virka-aputehtäviin Suomessa tai ulkomailla. 

KUTEN OSA meistä on saa  anut havaita, niin harjoi-
tuksien aikana voi sa  ua ja tapahtua. Uusi laki so  lastapa-
turman ja palvelussairauden korvaamisesta parantaa toteu-
tuessaan palveluksessa aiheutuneiden vammojen ja saira-
uksien, sekä henkilöllä jo olleiden sairauksien ja vammojen 

palveluksesta johtuvan pahenemisen korvaamista rii  ävän 
ka  avas   myös reserviläisille. Puolustusvoimien komenta-
ja kenraali Lindbergin mukaan säädetyt viimeaikaiset laki-
muutokset ja parhaillaan eduskuntakäsi  elyssä olevat laki-
esitykset, jotka koskevat myös reserviläisiä, osoi  avat valp-
pau  amme elää ajassa sekä reserviläisten tärkeyden toimis-
samme.

PÄÄTÄN kirjoitukseni tällä kertaa puolustusministeri Jus-
si Niinistön toteamukseen, jota lukiessa on hyvä mie   ä, mi-
ten hyvin olet itse pitänyt huolta itsestäsi: ”Puolustuskykym-
me on muodoste  ava jo rauhan aikana sellainen ennaltaeh-
käisevä pidäke, e  ä mahdollinen aseellinen hyökkäys maa-
hamme arvioidaan yksinkertaises   liian kalliiksi. Se onnistuu 
vain, jos puolustuksen kaikki osa-alueet ovat kunnossa.”

HYVÄÄ JA TURVALLISEMPAA 
VUOTTA 2017.
HAKKAA PÄÄLLE!

Päijät-Hämeen maakuntakomppanian vääpeli
Vääpeli (res.)
Jari Kannela
Twi  er: @jarikannela

Juhlavuosi tuo mukanaan harjoitusten lisäksi lakimuutoksia ja 
uuden yleisen palvelusohjesäännön.

Päijät-Hämeen puolustus lepää vahvas   
maakuntajoukkojen varassa
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ALUETOIMISTO

TERVEISIÄ HÄMEEN ALUETOIMISTOSTA
TAAS OVAT takana syksyn kutsunnat, nuo pelo  avan 
legendaariset syynit, joissa nuoret miehet kootaan riveihin 
suuriin saleihin. Saleissa tylyt ja  ukkailmeiset kutsuntalää-
kärit ja so  laat tarkastavat kelpaako mies palvelukseen ja 
jos kelpaa, niin määräävät mitään kysymä  ä missä ja mil-
loin palvelus alkaa. So  emme veteraanien kertomana tämä 
on pääosin to  a, myöhempien sukupolvien kertomana niitä 
kuuluisia INTTI-ju  uja. Tarinoiden kertojien pe  ymykseksi 
päivitän hieman  etojanne tämän päivän kutsunnoista.

KUTSUNNAT aloi  avat miehen 43 vuo  a kestävän 
asevelvollisuusajan sinä vuonna, kun hän täy  ää 18 vuot-
ta. Kutsunnoissa nuori mies saa tuhdin ja  iviin  etoiskun 
asevelvollisuudesta ilman etsimisen vaivaa. Tänä päivänä 
kutsuntojen keskeisin tehtävä, palveluskelpoisuuden mää-
ri  äminen ja palveluksenaloi  amisajan sekä palveluspai-
kan määrääminen toteutetaan kohtaamalla jokainen kut-
sunnanalainen henkilökohtaises  . Asevelvollisen toiveet ja 
elämän  lanne pyritään huomioimaan niin hyvin kuin mah-
dollista. Tavoi  eena on, e  ä joko palveluspaikkaan tai aloit-
tamisaikaan lii  yvä toive toteutuu. Useimpien kohdalla on-
nistutaan toteu  amaan molemmat. Kaikki eivät kuitenkaan 
pääse halutuimpaan heinäkuun saapumiserään; kaiken pe-
rustana on joukkotuotannon tarve ja joukko-osastojen kus-
tannustehokas toiminta. Tilanteet kuitenkin muu  uvat ja 
myöhemmin ns. äkkilähdöillä on halutessaan mahdollisuus 
päästä myös siihen toivotuimpaan saapumiserään.

TÄTÄ KIRJOITTAESSA Hämeen aluetoimiston vuo-
den 2016 kutsunnat ovat viimeistä  laisuu  a vaille päätök-
sessä. Kutsunnat aloite   in elokuun 15. päivä Kärkölässä, ja 
kiersimme kaikki vastuualueemme 20 kuntaa Ypäjältä Har-
tolaan. Tilaisuuksia oli yhteensä 36. Viimeinen 37.  laisuus 
pidetään Lahdessa 15.12.2016.  Kutsunnanalaisia oli yhteen-
sä noin 2300, pienimmässä Humppilassa 15 ja suurimmas-
sa Lahdessa 700.

KOKONAISUUTENA kutsuntojen tulos oli erinomai-
nen: tässä vaiheessa palvelukseen on määrä  y hieman yli 
79 prosen   a eli kokonaistulos tulee olemaan noin 80 pro-
sen   a. Samaan tulokseen pääs  in myös vuonna 2015. Tu-
los on selväs   valtakunnallista keskiarvoa korkeampi, alue-
toimistojen kärkeä. Onko hämäläinen nuoriso siis terveem-
pää ja maanpuolustustahtoisempaan kuin muualla? Ehkä 
näinkin, mu  a tulokseen vaiku  aa moni tekijä. Varuskun-
 en lakkau  amisista huolima  a lähes kaikilla varusmiehil-

lämme on vain noin tunnin matka joko Panssariprikaa  in tai 
Karjalan prikaa  in. Tilanne on merki  äväs   parempi kuin 
monella muulla alueella. Toteutamme kutsunnat jokaisen 
omassa ko  kunnassa, jolloin korostuu kuntalaisten ylpeys 
oman kunnan korkeasta maanpuolustustahdosta. Kutsun-
tojemme lääkärit ovat kokeneita ja huoleh  vat, e  ä ennak-
kotarkastuksen laiminlyöneetkin tulevat tarkastetuksi. Näin 
ollen ketään ei tarpee  a määrätä E-luokkaan. 

MERKITTÄVÄ vaikutus on myös Panssariprikaa  n pie-
nellä palveluksen keskey  ämisprosen  lla (80 prosen   a alu-
eemme varusmiehistä suori  aa palveluksensa Panssaripri-
kaa  ssa). Asevelvollisemme  etävät, e  ä Panssariprikaa  s-
sa koulutus on mielekästä ja kohtelu asiallista: tarjoamam-
me tuote on siis kunnossa. Pienen keskey  ämisprosen  n 
myötä kunnissamme on kavereita, joista moni nuori miet-
 i, e  ä kun sekin mies pärjäsi armeijassa, niin minä pärjään 

myös. Nämä ja monet muut syyt yhdiste  ynä nuortemme 
korkeaan maanpuolustustahtoon mahdollistavat hyvän tu-
loksemme.

TÄNÄ VUONNA alueellamme 8,5 prosen   a vapau-
te   in rauhanajan palveluksesta (C-luokka) terveydellisten 
syiden perusteella, uudelleen tarkaste  avaksi (E-luokka) 
määrä   in 6,5 prosen   a, ulkomailla asuvia monikansallisia 
vapaute   in 2,0 prosen   a ja siviilipalvelukseen määrä   in 
1,4 prosen   a. Terveydellisten syiden perusteella vapautet-
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tavien määrä on toki kasvanut menneisiin vuosiin verra  u-
na, muutoin ei merki  ävää muutosta ole tapahtunut.

PÄÄOSA kutsunnoissa kohda  avista asevelvollisista 
opiskelee, ja heillä on selvät suunnitelmat tulevaisuudesta. 
Kutsunnoissa tavataan kuitenkin myös paljon nuoria, joilla 
tulevaisuus on epäselvempi. Syksyn 2016 kutsunnoissa mää-
räsimme kymmeniä vailla työ- tai opiskelupaikkaa olevia 
nuoria palvelukseen ns. äkkilähdöllä eli tammikuussa 2017. 
Nämä nuoret ymmärsivät, e  ä on parempi käy  ää aika hyö-
dyksi armeijassa kuin kotona makoillessa. Armeijan myötä 
heille tuleva säännöllinen päivärytmi, terveelliset ruokailu-
to  umukset ja kohonnut fyysinen kunto eivät ole haitaksi 
myöhemmin työhön tai opiskeluun suunna  aessa.

HÄMEEN ALUETOIMISTON yhteistyö kun  -
en etsivän nuorisotyön kanssa toimii erinomaises   ja vailla 
turhaa byrokra  aa. Kaikki kutsunnanalaiset tapaavat oman 
kuntansa etsivän nuorisotyöntekijän, näin kukaan ei leimau-
du. Pelkästään Lahdessa he saivat poimi  ua 19 tukea vailla 
olevaa nuorta palveluidensa pariin. Jos vaikka puolet heistä 
saadaan este  yä syrjäytymästä, on säästö meille veronmak-
sajille merki  ävä, inhimillistä puolta unohtama  a.

SYKSYN HUIKEIN suoritus näh  in Riihimäellä. Kut-
suntalautakunnan eteen asteli nuori mies, joka ei ollenkaan 
vaiku  anut samalta mieheltä kuin ennakkotarkastuksen 
lääkärinlausunto kertoi. Ennakkotarkastuksen tehnyt lääkä-
ri esi    hänen vapau  amistaan rauhanajan palveluksesta, 
syynä huoma  ava ylipaino. Kutsuntalääkäri esi    häntä A-
palveluskelpoisuusluokkaan ja olemus oli kuin kellä tahan-
sa reippaalla nuorella miehellä. Tarkentavissa kysymyksis-
sä selvisi, e  ä hän oli puolessa vuodessa pudo  anut yli 40 
kiloa päästäkseen in   kuntoon. Tälläkin miehellä oli maan-
puolustustahto kunnossa.

MONILLA PAIKKAKUNNILLA kutsunnat ovat 
myös pienimuotoinen maanpuolustus  laisuus. Eräskin kun-
nanjohtaja totesi, e  ä hyvä kun järjestetään kutsuntoja, niin 
edes kerran vuodessa nähdään so  laita ja poliiseja pienis-
säkin kunnissa. Kutsuntojen yhteydessä keskustellaan mo-
nista ajankohtaisista turvallisuus- ja maanpuolustusasioista. 
Viime aikojen  lanne lähialueillamme on pitänyt huolen, et-
tä keskustelunaiheista ei ole ollut pulaa.

VUOSIKYMMENIEN AJAN ovat kutsunnoissa 
oman tervehdyksen kutsunnanalaisille tuoneet myös so-
 emme veteraanit. Veteraanien keski-ikä on kuitenkin kor-

kea, eikä heitä saada läheskään kaikkiin kutsunta  laisuuk-
siin. Niinpä tänä syksynä uutuutena näyte   in kaikissa kut-
sunta  laisuuksissa Veteraanien perintö -video. Puolustus-
voimissa haluamme varmistaa, e  ä kunniakansalaistemme 
ääni kuuluu myös tulevaisuudessa, vaikka he eivät itse enää 
paikalle pääsekään. Video löytyy myös YouTube:sta, käypä 
katsomassa.

KAHDEN KOLMENKYMMENEN vuoden kulut-
tua moni tämän syksyn kutsunnanalaisista muistelee omaa 
 laisuu  aan kutsuntoihin suuntaavalle pojalleen. Unohtu-

neet ovat silloin valtuustosalien pehmeät penkit ja upeat vi-
deot, muistoissa ovat säilyneet vain me tylyt ja to  set so-
 laat. Taas kerran aika on värjännyt muistot. Se heille suo-

takoon, in   muistoilla on tärkeä paikka suomalaisen mie-
hen elämässä.

Toivotan kaikille Teille hyvää ja turvallista joulua sekä me-
nestystä vuodelle 2017.

Asevelvollisuussektorin johtaja
Majuri Pasi Virtanen

KAPTEENIKSI  
Har  kainen Janne 
Korhonen Kimmo
Manninen Ilkka 
Pou  ainen Hannu
   
YLILUUTNANTIKSI  
Aulasmaa Kari 
Koskela Erkko    

LUUTNANTIKSI  
Kahrola Ari
 
YLIVÄÄPELIKSI 
Blomster Teemu 
Tynkkynen Tero 
  
VÄÄPELIKSI 
Schildt Jyri-Pekka 

KERSANTIKSI  
Niemikallio Liisa 
Sei    Iiro 
    
KORPRAALIKSI
Katajainen Krista 
Koskinen Kalle 

Varmis  n onni  elee!

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 ylenne   in seuraavat maakuntajoukkolaiset:
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JÄLLEEN YKSI vuosi alkaa olla lopuillaan 
ja joulun aika rauhoi  umisineen lähestyy. Pi-
mey  ä rii  ää tässä pohjoisessa maassamme, 
mu  a onneksi puhtaan valkoinen lumipeite 
tuo valoaan ainakin tätä teks  ä kirjoi  aessa-
ni. Pimey  ä ja kylmyy  ä rii  ää vielä muuta-
maksi kuukaudeksi, mu  a si  en koi  aa kevät 
ja uudet haasteet.

OLEMME ELÄNEET kuluvan vuoden 
hyvinkin uudenlaisessa turvallisuusympäris-
tössä. Uudenlaisessa niille, jotka ovat synty-
neet 80- tai 90-luvuilla. 60- tai 70-luvuilla syn-
tyneille tämä on jonkinlainen paluu 80-luvun 
aikaiseen kylmän sodan ympäristöön. Olem-
me omalla toiminnallamme tehneet omas-
ta toimintaympäristöstämme ainakin hie-
man vakaamman ja turvallisemman. Olem-
me harjoitelleet, koulu  autuneet ja valmis-
tautuneet  lanteisiin, joissa yhteiskuntaam-
me on kohdannut ainakin jonkinlainen poik-
keama normaalista. Se on so  laiden tehtävä, 
ja me voimme varsin tyytyväisinä todeta on-
nistuneemme siinä.

KULUNEEN VUODEN aikana olem-
me kehi  yneet maakuntajoukkona. Olemme 
saaneet lukuisia uusia, sitoutuneita reserviläi-
siä joukkoomme. Olemme saaneet aluilleen 
täysin uudenlaisen maakuntajoukkokonsep-
 n, joka ka  aa huoma  avan osan tärkeimpi-

en joukkojemme avainhenkilöitä. Olemme luoneet uuden-
laiset yhteydenpitomenetelmät, ja kehi  ymässä on aikai-

semmasta huoma  avas   laajempi koulu  amisen ja koulut-
tautumisen konsep  .  Parasta tässä kaikessa on se, e  ä suu-
rilta osiltaan toiminta on käynnistynyt ja kehi  ynyt teidän, 
alueemme ak  ivisten ja osaavien reserviläisten toimesta. 
Voi  e olla enemmän kuin ylpeitä saavutuksestanne.

ENSI VUONNA on tarkoituksena jatkaa asioiden pus-
kemista eteenpäin. Kehi  yminen tapahtuu krii   sen ha-
vainnoinnin kau  a. Uskon, e  ä kun tarkastelemme teke-
misiämme tasaisin väliajoin, otamme opiksemme saamas-
tamme palau  eesta, ja kehitymme tulevankin vuoden aika-
na huimin harppauksin.  Alkuvaiheessa kaikki vaa  i melkoi-
sen määrän työtä ja aikaa. Kehi  yessään asiat alkavat ede-
tä omalla painollaan ja työn määrä helpo  uu. 

KIITÄN TEITÄ kaikkia alueemme maakuntajoukkolai-
sia antamastanne SUURESTA panoksesta alueemme turval-
lisuuden eteen. Erityises   kiitän teitä, jotka ole  e käy  ä-
neet valtavas   aikaanne ja tarmoanne asioiden kehi  ämi-
sen eteen! 

KIITOS!

Rauhallista joulua ja onnellista uu  a vuo  a 2017!
Pääkoulu  aja
Yliluutnan    Timo Ma  lainen

Vuoden 2017 harjoituksia 

Kertausharjoitukset: 
TJK ja MAAKK KH 3.-7.4.2017 
PERK KH 8.-12.5.2017
PAIKP E KH 28.8.-1.9.2017
Vapaaehtoinen harjoitus:
Paikallispuolustusharjoitus 15.-17.9.2017

MPK:lta  latut vapaaehtoiset harjoitukset: 
Reserviläisten koulutus- ja ampumapäivä 10.-11.3.2017 
PHMAAKJ ampumapäivä  20.5.2017 
Maakuntajoukkojen harjoitus 14.-15.10.2017

Vuoden 2017 maakuntajoukkojen Joryt 

9.2.2017 
4.5.2017 
17.8.2017 
16.11.2017 

Hämeen Aluetoimisto, Kirkkokatu 12. Alkaen klo 18.00, 
jollei toisin ilmoiteta.
Jory on avoin  laisuus kaikille maakuntajoukkoihin 
sitoumuksen tehneille, tervetuloa!
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PAIKALLISPATALJOONAN 
KOULUTUSVIIKONLOPPU 

7.  9.10.
LOKAKUUN alun viikonloppuna oli Hälvälän harjoitus-
alueella vilkasta. Alueen vihreää faunaa lisäsivät väriltään 
saman sävyiset PVVMSK:n varusmiehet ja -naiset sekä pai-
kallispataljoonan taistelijat. Paikallispataljoonaa edus  vat 
so  laspoliisikomppanian ja maakuntakomppanian tuoreem-
mat jäsenet.

PERJANTAIN aikana noin 40 koulute  avan varustau-
tuessa ja majoi  uessa koulu  ajat kävivät vielä kertaalleen 
läpi rasteja. Pääpaino koulutuksessa oli voimankäytössä ja 
ammunnoissa. Erilaisia opete  avia asioita oli kuitenkin koh-
tuullisen paljon ja onneksi saimme paikalle komppanian par-
haat asiantun  jat koulu  amaan. Tai ison J:n sanoin: ”Asi-
at eivät ole monimutkaisia, mu  a ei tänne parhaita mie-
hiä hae  ukaan”.  

LAUANTAI pyöräh   käyn  in ammunnoilla ja voimankäy-
tön perusteilla. Ammunnoissa keskity   in aseen käy  öön, eri 
asennoista ampumiseen ja lopuksi osaaminen testa   in leik-
kimielisellä kisalla. Iltapäivällä koulute   in lisäksi liikkumista 
rakennetulla alueella ja ajoneuvon tarkastamista. Päivän ai-

kana suorituksia kävi tarkkailemassa arvovaltainen joukko 
mukanaan mm. kenraali (evp.) Liikonen. Hän oli kiinnostu-
nut reserviläisten mo  vaa  osta ja maakuntajoukkojen toi-
minnasta.  Lauantain kääntyessä hämärää koh   koulutus-
ta jatke   in taisteluensiavun, Virveen tutustumisen ja voi-
mankäy  övälineiden parissa. Tutuksi tulivat niin Virve-pu-
helimen kaikki mys  set nappulat kuin myös kiristyssiteen 
lai  aminen.

SUNNUNTAIN sää jatkui yhtä tuulisena kuin lauan-
tainkin ja näy    merkkejä lähestyvästä talvesta. Etenkin kou-
lu  ajille tuli ikävä pitkiä kalsareita, kun taas koulute  avat 
pyri   in pitämään lämpimänä muilla tavoilla. Aamupäivän 
aikana kerra   in vielä jo opi  uja voimankäy  öasioita ja jat-
ke   in välineiden käytön opiskelua.

VIIKONLOPUN pake    oli  ivis ja tarkoituksena oli 
antaa koulute  aville rii  ävät perustaidot. Koulu  ajilla oli 
haasteena uudet voimankäy  önormit, jotka täydensivät en-
 siä. Tästä on hyvä ponnistaa osaamistasoltaan koh   yhte-

näisempää joukkoa! 

Teks   ja kuvat: Erkki Vilja
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JOHA

JOHTAMISTAIDON harjoituksessa siniset olivat val-
mistautuneet taistelu  lanteisiin edeltävien viikkojen aikana 
suori  aessaan AUK I:n opintoja. VMSK:n ja Päijät-Hämeen 
Maakuntakomppanian reserviläisistä muodoste  u keltai-
nen joukko kokoontui Hälvälään perjantaina 7.10. Varusta-
misten jälkeen perjantai-iltana molemmilla puolilla alkoi  e-
dustelutoiminta, jonka tarkoituksena oli päästä selville vas-
tustajan sijainnista, ryhmityksestä ja joukkojen koosta. Lau-
antaiaamun valje  ua joukot tankkasivat energiaa pitkän päi-
vän taisteluja varten.

ENSIMMÄISESSÄ vaiheessa sinisten joukot olivat 
ryhmi  yneet puolustukseen ja yri   vät torjua keltaisen 
hyökkäystä. Keltaiset painoivat kuitenkin vaunujen tukema-
na päälle valtavalla innolla ja sinisten oli vetäydy  ävä ase-
mista ja mie   ävä seuraavaa peliliike  ä. Toisessa vaihees-
sa sinisten joukot valmistelivat tuliylläkön. Tarkoituksena oli 
pysäy  ää keltaisten ajoneuvot ja aiheu  aa nopealla iskulla 
sellaiset tuhot, e  ä keltainen ymmärtäisi lope  aa hyökkä-
yksen. Keltaisten joukoissa oli niin vahva hyökkäystahto, e  ä 
ylläköstä huolima  a he pako   vat siniset irtautumaan ase-
mista ja käymään viivytystaistelua. Siniset irtautuivat Pap-
pilanmäeltä ampumaratojen suuntaan ja kävivät ak  ivista 
torjuntataistelua saaden aikaan tuhoja keltaisten joukoille. 
Aamupäivän viimeinen vaihe, tauluvaraston alueen valtaa-
minen, sujui keltaisella joukolla niin vauhdikkaas  , e  ä sini-
set eivät eh  neet ryhmi  yä viimeisiin suunniteltuihin ase-
miin lainkaan. Taistelujen tauo  ua joukot nau   vat mai  a-
van ken  älounaan ja valmistautuivat iltapäivän aikana illan 
taisteluihin.

Tämänkaltaisia reserviläisten mieltä lämmi  äviä kommen  eja kuului lauantai-iltana 8.10.2016 
Hälvälän tauluvaraston kentällä taistelujen tauo  ua varusmiessoi  okunnan AUK:n johtamistai-
don harjoituksen sovelletun vaiheen jälkeen. Takana oli jääkärikomppanian  ukka ja monipuolinen 
ru  stus, jossa näyte   in osaamista jääkärijoukkueiden toiminnasta ja johtamisesta. Harjoituksen 
sinisellä puolella oli mukana kolme joukkueellista VMSK:n aliupseerioppilaita ja keltaisella puolella 
kaksi joukkueellista reserviläisiä. Taistelevien osastojen lisäksi reserviläisistä koo  u arvioin  ryhmä 
seurasi oppilaiden toimintaa ja antoi suorituksista palaute  a VMSK:n henkilökunnalle ja oppilaille. 
VMSK:n koulu  ajana toimiva kersan    Paldanius oli tyytyväinen harjoitukseen ja kii    amma   tai-
toisia ja mo  voituneita reserviläisiä varusmiesten hyväksi annetusta ajasta.

Jes, tää oli kivaa! Siis  i!

Pimeyden laskeudu  ua siniset aloi   vat massiivisen 
hyökkäyksen, jossa jalkaväki sai tukea sekä tykistöl-
tä e  ä hei   miltä.
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VIIMEISESSÄ vaiheessa illan hämärtyessä sinisten teh-
tävänä oli vallata tauluvaraston alue takaisin itselleen. Hyök-
käysvalmisteluihin kuului par  oi  ain tehtävä  edustelu kel-
taisten puolustuksen pitävyydestä. Osa  edustelupar  oista 
jäi valite  avas   sille  elleen, mu  a siniset saivat kuitenkin 
jonkinlaisen käsityksen keltaisten suunnitelmista. Pimeyden 
laskeudu  ua siniset aloi   vat massiivisen hyökkäyksen, jos-
sa jalkaväki sai tukea sekä tykistöltä e  ä hei   miltä. Oppi-
laat olivat o  aneet mallia keltaisten aamupäivällä osoi  a-
masta sitkeydestä ja rohkeudesta, ja he pako   vat keltaiset 
vetäytymään asemistaan etenemällä määrä  etoises   koh   
tavoite  a. Molemmilla joukoilla alkoi olla jo viimeiset pat-
ruunat piipussa, kun siniset saavu   vat tauluvaraston ken-
tän ja kuului keltaisten odo  ama Tuli Seis -komento. 

KELTAISTEN PHMAAKK:n taistelijoista koo  ua jouk-
kue  a johtanut, harjoituksen an  in tyytyväinen Jyri-Pekka 
Schildt oli alussa huolissaan hyökkäysvaiheeseen vara  u-
jen patruunoiden rii  ävyydestä. Hän totesi, e  ä taistelut 
sujuivat hyvin, kun voi luo  aa joukkueessa oleviin kokenei-
siin taistelijoihin. Seuraaviin harjoituksiin hän toivoi jae  a-
vaksi KASI-järjestelmää ja kar  oja. Niillä saataisiin toimin-
taan vaiku  avuu  a sekä parempaa suunnitelmallisuu  a. 
Tiedusteluvaiheessa oli kuulemma käynyt pieniä eksymisiä 
kun maastossa ede   in muis  nvaraises  . Schild  n joukku-
eessa taistellut Jaana Rytkönen oli ollut mukana  edustelus-
sa ja sanoi, e  ä kontakteja vihollisen kanssa tuli jo perjan-
tai-iltana. Hyökkäyksissä saa  in luotua hyviä  lanteita ja en-
nalta anne  uja suunnitelmia pysty   in nouda  amaan var-
sin hyvin. Rytkönen pärjäsi hyvin jaetulla patruunamäärällä 
ja sanoi, e  ä harjoituksessa saa  in luotua hyviä  lanteita. 
Toisessa keltaisten joukkueessa oli kuulemma ollut enem-
män halukkuu  a poiketa suunnitelmista ja tehdä joitakin 
yllä  äviä peliliikkeitä. 

OPPILAS La Mela oli tyytyväinen harjoituksen an  in. Va-
rusmiesten keskuudessa noudate   in ennalta tehtyjä suun-
nitelmia eikä niistä halu  u poiketa, vaikka ilkeä vastusta-
ja ei aina mal  anutkaan nouda  aa heille anne  ua suun-
nitelmaa. Ak  ivinen vastaosasto toi La Melan mielestä to-
della hyvän lisän aiemmin harjoiteltuihin kuvioihin. Sinis-
ten puolella toivo   in myös taistelusimulaa  oreita, koska 
niiden avulla hyvin ryhmi  yneet viivytystaistelijat olisivat 
saaneet napsi  ua useita vihollisia pois muonavahvuudes-
ta yksi kerrallaan. 

TAISTELUN jälkeen joukot osallistuivat ken  ähartau-
teen ja yön tukikohtapalveluun. Sunnuntaina reserviläisten 
oli aika palau  aa varusteita ja lähteä ko  matkalle. Oppilaat 
jäivät vielä alkuviikoksi näy  ämään osaamistaan muilla teh-
tävillä. Talvella reserviläisillä on taas mahdollisuus osallistua 
VMSK:n koulutukseen, sillä helmikuussa on vuorossa taiste-
lijantutkinnon tes  t. Mukaan tarvitaan jälleen vahvaa vasta-
osastoa sekä innokkaita arvioijia. Harjoituksesta kiinnostu-
neiden kanna  aa seurata MPK:n koulutuskalenteria ja päi-
vystäjän viestejä.

Teks  : Sami Välilä
Kuvat: PVVMSK media  imi
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ALUN PERIN joukkueen harjoitus oli suunniteltu koh-
teensuojausharjoitukseksi, mu  a kevään kuluessa pää  m-
me aloi  aa tällaiset joukkueen omat harjoitukset hieman 
kevyemmin. Harjoituksen perusajatus oli, e  ä kaikki mitä 
teemme, teemme yhden päivän aikana. Tällä pyri   in sii-
hen, e  ä osallistuminen harjoitukseen olisi mahdollisim-
man helppoa, koska myös reserviläisten vapaa-ajasta täy-
tyy kilpailla.

JOUKKUEEN sisällä on ollut kiite  ävää omatoimis-
ta koulu  autumista ja pää  mme hyödyntää näitä ahkeria 
reserviläisosaajia. Itse koulutuspäivä alkoi teoriaosuudel-
la, jossa käy  in läpi mm. hajaute  ua taistelutapaa sekä  e-
dustelua. Hajautetun taistelutavan lisäksi  etoa saa  in uu-
desta kasvaneesta ryhmäkoosta, taistelijaparin muu  umi-
sesta par  oksi ja niin edelleen. Tässä kaikessa oli hieman pu-
reksi  avaa ”ei-niin-nuorille” reserviläisille. Onneksi joukku-
eessamme on yksi reserviläinen, jolle tämä on jo varusmie-
henä koulute  u.

MAASTOKOULUTUS alkoi Kumpulaisen Janin joh-
dolla ja vanhalla tutulla maastolaa  kolla. Sen jälkeen siir-
ry   in maastoon. Ryhmät ja par  ot saivat hyvää kertaus-
ta ja oppivat varmas   myös paljon uu  a. Tiedustelutoimin-
taan lii  yen Ilpo Siljanderin ohjeilla rakenne   in vielä tähys-
tyspaikka ja siihen lii  yen tutustu   in mm. laser-etäisyys-
mi  ariin, kahteen erilaiseen valonvahvis  meen sekä viuh-
kapanokseen.

KURSSIN kokonaisvahvuus oli 13. Kiitos osallistujille ja 
kiitos koulu  ajille.

Teks  : Vesa Täh  nen
Kuva: Mika Heistola

Koulutuspäivä Padasjoella
Aika: 1.10.2016
Paikka: Tarusjärvi, Padasjoki

Kuvassa laser-etäisyysmi  ari ja tuntematon reserviläinen.

Joukkueen sisällä on ollut kiite  ävää omatoimista koulu  autumista.
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JOKAISEN sitoumuksen tehneen maakuntajoukkoihin 
kuuluvan henkilön tulisi suori  aa lihaskuntotes   ja coope-
rin tes   vuosi  ain. Kolmannen joukkueen johtaja Jarmo Pa-
rikka on vuoden mi  aan ollut henkilökohtaises   yhteydes-
sä kaikkiin joukkueensa miehiin ja naisiin ja ilmoi  anut, e  ä 
Vierumäellä on koko kevään ja syksyn ajan järjeste  y kunto-
testejä. Kesätauko sentään pide   in, mu  a muuten tes  t on 
voinut suori  aa joka maanantai. Kolmosjoukkueesta lähes 
kaikki ovatkin suori  aneet tes  t tänä vuonna.

PARIKKA itse on aikoinaan ollut Vierumäellä 12,5 vuo  a 
töissä ja hän tuntee paikat ja ihmiset. Parikka onkin järjestä-
nyt kolmannelle joukkueelle mahdollisuuden yhteisiin tapaa-
misiin liikkumisen merkeissä: joka maanantai pääsee, ei aino-
astaan kuntoilemaan, vaan myös uimaan ja saunomaan. 
- Uimahintakin on  ngi  y neljään euroon, normaalin kah-
deksan euron sijaan, kertoo Parikka.

ERÄÄNÄ marraskuisena keskiviikkoiltana Vierumäelle on 
kokoontunut pieni joukko testaajia ja testa  avia. Suomen 
Urheiluopiston viimeisen vuoden opiskelijat tekevät omaa 
näy  ötyötään samalla, kun me suoritamme omia kunto-
testejämme. Vierumäeltä on ote  u Parikkaan yhtey  ä 
useiden vuosien ajan, ja nyt on jo viides kerta, kun pää-
semme tekemään kuntotes  t siellä. Tänä vuonna kävi ka-
to; ilmoi  autuneita oli 13, mu  a viisi jä    tulema  a. On-
neksi paikalle saapui muutamia ylimääräisiä, joiden avul-
la  lanne saa  in paika  ua ja kaikille yhdelletoista testaa-
jalle testa  ava. 

- Alkuaikoina oli enemmän peruutuksia kuin oikeas   tuli-
joita. Sitovan ilmoi  autumisen käy  öönoton jälkeen po-
rukka on ruvennut tulemaan paikalle sovitus  , Parikka ker-
too ja jatkaa:
- Joukkueilla ei ole eroa, kaikista saa tulla vapaaehtoises-
 . Alun perin tätä ruve   in tekemään kolmannelle jouk-

kueelle, mu  a kaikki muutkin saavat tulla, mistä joukku-
eesta vain.

ISTUMAANNOUSUJEN, etunojapunnerrusten ja 
vauhdi  oman pituushypyn jälkeen on vuorossa cooperin 
tes  . Suoritusten, mi  austen ja haasta  elun jälkeen tes-
taajani poistuu tekemään minulle maksutonta yhteenve-
toa, liikuntasuunnitelmaa sekä vinkkipake   a ruokailusta ja 
levosta. Vaikka itselläni on vankka treenitausta, tekee hy-
vää keskustella asioista ja saada tuoreita näkökulmia tree-
naamiseen. Olin mukana nyt toista kertaa ja voin lämpi-
mäs   suositella Vierumäen tes  tapahtumaa! 

MUITAKIN mahdollisuuksia suoritusten tekemiseen 
tarjotaan, ja niistä saa  etoa esimerkiksi ensi vuoden en-
simmäisestä Varmis  mesta sekä päivystäjältä. Tämän vuo-
den suori  ajamäärät ovat viime vuoteen verra  una paran-
tuneet, mu  a edelleen osalla on tes  t tekemä  ä. Cooperin 
juoksi tänä vuonna 63 ja lihaskuntotes  n teki 81 henkilöä. 
Paranne  avaa on vielä!

Teks  : Jenni Paasio

Kuntotestausta Vierumäellä
Kuva Taina Huh  ainen
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Sysmän talvikurssille, 

TULEVAN harjoituksen valmistelut aloite   in jo viime 
helmikuun lopulla, edeltävän harjoituksen palau  een kä-
si  elyllä ja harjoitusta on jälleen kehite  y saadun palaut-
teen pohjalta. Painotusta on lisä  y etenkin talviolosuhteis-
sa selviytymiseen ja mukaan koulutusaiheisiin on ote  u tal-
vella löytyvä luonnonmuona, pyydystysmenetelmiä, pien-
ten saaliseläinten käsi  elyä ja ruuaksi valmistusta. Ylimää-
räisistä teltan purku- ja kokoamisharjoituksista ja pakko-
pullamaisesta vies  välinekoulutuksesta puolestaan on vii-
me harjoituksen kokemusten johdosta luovu  u ja näin saa-
daan lisää aikaa talvitoimintaan ja harjoituksen soveltavaan 
vaiheeseen aiempaa enemmän varsinaista tekemistä. Har-
joituksessa tullaan kuitenkin yhä säily  ämään sitä fyysistä 
haastavuu  a, mikä aina kruunaa tällaiset suoritukset, mut-
ta tuota rasi  avuu  a voidaan nyt paremmin hallita sääolo-
suhteista riippuma  a.

JÄRJESTELMÄ  ja organisaa  otasolla harjoitus on 
aiemman yhden kurssin sijaan pilko  u kolmeen erilliseen 
MPK-kurssiin, jotka poikkeavat toisistaan seuraavas  : 

1. Sysmän talvikurssin toimitsijat on kurssi, jolle ei voi suo-
raan ilmoi  autua MPK:n järjestelmän kau  a, vaan kurssin 

Jo perinteeksi muodostunut ja kansainvälises  kin tunne  u Sysmän talviharjoitus järjes-
tetään tulevan helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Paikkana on aiemmilta vuosil-
ta tu  u ja hyväksi havai  u Naumin leirikeskus Sysmässä. Kuten jo useana edeltävänkin 
vuonna on harjoitukseen osallistumassa myös ulkomaalaisia so  laita, mikä antaa muu-
tenkin korkeatasoiselle harjoitukselle varsin ainutlaatuisen lisän.

toimitsijaresursseja hallinnoivan M. Sippolan kau  a. Tavoit-
teena järjestelyllä on useisiin kymmeniin nousevan henki-
löstön järkevä hallinnoin   siten, e  ä siellä missä tarvitaan, 
on rii  äväs   tekijöitä ja toisaalta ketään harjoituksen mah-
dollistajista ei kuluteta loppuun viikonlopun aikana.

2. Sysmän talvikurssi -  edustelu on kaikille avoin MPK-kurs-
si, eli se varsinainen perinteinen talvikurssi.

3. Sysmän talvikurssi - kohteensuojaus on pääasiassa Päijät-
Hämeen Maakuntajoukkoihin kuuluville suunna  u osa tätä 
harjoitusta. Se pitää sisällään samat ras  koulutukset ja sa-
mat ammunnat kuin  edustelukurssikin, mu  a harjoituk-
sen soveltavassa vaiheessa kurssilaiset pääsevät toteu  a-
maan Kohteensuojauksen johtajan, K. Ruolahden, johdol-
la laa  maansa suojaussuunnitelmaa ja hiomaan amma   -
taitoaan ulkomaalaisten so  laiden johtamia  edusteluosas-
toja vastaan.     

Ja kuten aiempinakin vuosina, vaa  maton tavoi  eemme on 
järjestää vähintään maailman paras Sysmän talviharjoitus!

T. Tirkkonen
Harjoituksen johtaja

mars!

Sysmän kansainvälinen talviharjoitus 3.-5.2.2017
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Varmistin ry
PL 182
15101 LAHTI

Kirjemaksu

LIITY NYT. Kannatusjäsen, jäsenmaksu100 euroa
Jäsen, 30 euroa

Kannatusjäsen, vapaavalintainen 
jäsenmaksu, yli100 euroa, summa

Nimi

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Syntymäaika/y-tunnus

Haluan Varmistin-lehden Sähköisenä (pdf) Postitse kotiin
Täytäthän kaikki tiedot, kiitos. 

VARMISTIN YHDISTYKSEN jäsenenä olet mu-
kana rakentamassa turvallista Päijät-Häme ä. 

Yhdistys on peruste u tukemaan paikallisten maakunta-
joukkojen toimintaa ja harjoi elua sekä koho amaan ja 
ylläpitämään maanpuolustustahtoa. Tuen avulla joukot 
pystyvät harjoi elemaan ajanmukaisin välinein –kalusto-
hankinnoilla on voitu helpo aa tapahtumien ja harjoituk-
sien järjestelyitä. Taloudellista tukea on pysty y antamaan 
myös henkilöstön lisäkoulu amiseen. Maakuntajoukko on 
näkyvä osa arjen turvallisuu a –Päijät-Hämeen maakunta-
komppania tekee ak ivista yhteistyötä paikallisten viran-
omaisten kanssa ja harjoi elee, jo a osaa toimia ja au aa 
myös tosi lanteessa.

KANNATUSJÄSENYYS. Tuntuuko, e ä ajatus on 
hyvä, mu a sinulla ei ole aikaa konkree ses  harrastaa? 

Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea –tarvitaan myös paljon 
niitä, jotka haluavat pelkällä taloudellisella tuellaan osal-
listua yhteisen turvallisuuden ja puolustuksen rakentami-
seen. Valtakunnallises  Päijät-Hämeen maanpuolustustah-
to on huippuluokkaa. Lii yminen Varmis n ry:n tukijäse-
neksi on sijoitus koko maakunnan hyväksi –maakuntajouk-
ko toimii parhaalla mahdollisella tavalla, kun sillä on taka-
naan koko maakunnan tuki. Varmis n ry:n kannatus jäse-
neksi liityt maksamalla 100 euron jäsenmaksun ja lähet-
tämällä yhteys etosi oheisella lomakkeella meille. Kanna-
tusjäsenenä saat ko isi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
Varmis n-lehden. 

Turvallisuus tehdään yhdessä, siihen voi jokainen osallis-
tua. Arjen turvallisuus syntyy pienistä teoista –siitä, e ä 
naapuria autetaan ja tuntema omasta huolehditaan. 

Voit lii yä alla olevan lomakkeen lisäksi helpos  myös yh-
distyksen verkkosivuilla www.varmis n.fi. 

Varmis n ry on Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen tukiyhdistys, 
joka on peruste u 22.2. 2009 ja sen tehtävänä on tukea 
toiminnallaan maakuntajoukkojen toimintaa ja harjoi elua. 
Yhdistys kerää varoja toimintaan, järjestää koulutusta henkilös-
tölle ja tukee varustehankintoja maakuntajoukkojen käy öön. 
Keskeisenä ajatuksena Varmis n-yhdistyksen toiminnassa on ar-
jen turvallisuus.

Varmis n ry kuuluu Maanpuolustuskiltojen lii oon, joten 
lii ymällä yhdistykseen kuulut myös lii oon. Varmis n ry:n  
varsinaisten jäsenten jäsenmaksut laskutetaan liiton kau a, 
kannatusjäsenmaksut hoitaa yhdistys. 

Varmis n ry on myös ampumaseura, jonka ampumatoiminnas-
ta vastaa ampumajaosto. Varmis n ry:llä on maakuntakomppa-
nian kanssa yhteisiä ampumaratavuoroja, joilla voi käydä 
itsenäises  harjoi elemassa. Lisäksi järjestetään ohja uja 
harjoituksia. Vuoroille tuodaan myös laina-aseita. Ampumatoi-
mintaan osallistuminen edelly ää joko Reserviläisliiton 
ampumaturvaa, Suomen Ampumaliiton lisenssiä tai muuta 
ampumaharrastuksen ka avaa vakuutusta. Lisä etoa ampu-
matoiminnasta pirkka.mellanen@varmis n.fi. 

LIITY JÄSENEKSI  PANOSTA YH
TEISEEN TURVALLISUUTEEN
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